
Додаток 1 до інформаційної картки 

 

                                                                Міському голові 

                                                                Володимиру МОСКАЛЕНКУ 

                                                                 

                                                                ________________________________________________ 
                                                                                                     (повне найменування юридичної особи,  

                                                                ________________________________________________ 
                                                                                                 прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи) 
                                                                ________________________________________________ 
                                                                                    (місцезнаходження юридичної особи/ 

                                                                ________________________________________________                         
                                                                              місце реєстрації (проживання) фізичної особи) 

                                                                             ________________________________________________ 
                                                                                                              (контактний телефон)   
 

ЗАЯВА 

 

Відповідно до статті 26
1
 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» прошу  

________________________________________________________________________________ 
       (видати, переоформити, видати дублікат, анулювати (необхідне зазначити) 

дозвіл на порушення об’єкта благоустрою ___________________________________________ 
          (назва об’єкта благоустрою 

________________________________________________________________________________
та його місцезнаходження) 

з метою проведення ______________________________________________________________, 
       (вид земляних та/або ремонтних робіт 
________________________________________________________________________________            

 згідно з додатком 3 до порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою пов’язане з проведенням  

________________________________________________________________________________ 
              земляних та/або ремонтних робіт, або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів,  

________________________________________________________________________________
анулювання дозволів) 

Дозвіл від ______ _____________________ 20___ р. № ________ (зазначається у разі 

переоформлення, анулювання дозволу або видачі його дубліката) виданий ________________ 

________________________________________________________________________________ 
                                      (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я 

________________________________________________________________________________ 
                                          та по батькові фізичної особи, їх місцезнаходження) 

 

Документи, що додаються до заяви:  

□ Схема проведення земляних та/або ремонтних робіт з прив’язкою відносно прилеглих 

вулиць.  

□ Лист - погодження на проведення земляних та/або ремонтних робіт від інспекції з 

благоустрою міста при управлінні житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Коростенської міської ради, підприємств, установ, організацій міста, на балансі 

яких перебувають підземні комунікації та балансоутримувача об’єкта благоустрою, який 

буде пошкоджено при проведенні земляних та/або ремонтних робіт. 

□ Технічні умови на підключення об’єктів до інженерних мереж від підприємств, на 

балансі яких вони знаходяться, або проект будівництва. 

□ Гарантійний лист на відновлення шляхового покриття та елементів благоустрою в 

обумовлені терміни. 

 

 



Для фізичних осіб: 

□ копія паспорту громадянина України . 

□ копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. 

 

Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 

□ копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань. 

 

Я, громадянин (громадянка) _________________________________________________ 

ознайомлений (ознайомлена) з нормами Закону України «Про захист персональних даних» та 

добровільно даю згоду на обробку, використання та зберігання своїх персональних даних у 

межах, необхідних для надання адміністративної послуги. 
 

 

"___" ____________ 20__ р.                                          _________________________________________ 

                                                                                                     (підпис керівника юридичної особи/  

                                                                                                      фізичної особи, уповноваженої особи)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповнюється адміністратором: 

 

 "___" ____________ 20__ р.                          Реєстраційний номер ________________________ 

  

 _______________________                          ___________________________________________ 
                     (підпис)                                                                          (ініціали та прізвище адміністратора)   


